
Ljudrum – en undersökning av arkitektur och  
territorialitet bortom det visuella
I det här arbetet har jag velat lyfta 
fram och diskutera ljudets betydelse 
i den byggda miljön. I den allmänna 
arkitekturdiskursen handlar frågor 
om ljud ofta om tekniska aspekter 
och särskilda funktionella krav, som 
frågor om akustisk utformning av 
konsertlokaler eller bullerdämpning 
i staden. Jag har istället velat studera 
fenomenologiska, sociala och upple-
velsemässiga aspekter av ljud i vardag-
liga miljöer och situationer. Genom 
konstnärligt undersökande och dis-
kussioner kring territoriell produktion 
och förfrämligande effekter har jag ve-
lat utforska ljudens roller i den byggda 
miljön och det som kallas plats. Arbe-

tet ska dock inte läsas som ett försök 
att avtäcka eller förklara ljudet som fe-
nomen. Snarare bör det betraktas som 
ett nyfiket trevande och analyserande 
genom vilket jag velat bekanta mig 
med en aspekt av den byggda miljön 
som jag känt mig främmande inför. 
Istället för att söka svar och lösningar 
har målet därför snarare varit att hitta 
ingångar och väcka nya frågor.

Mitt arbete har resulterat i en se-
rie undersökningar som på olika sätt 
närmar sig ljuden som ständigt finns 
runtom oss.

Linus Mannervik, maj 2015



Minnen
Samling av texter sprugna ur olika perso-
ners ljudrelaterade minnen.
Häfte, 42 sidor.

Lyssningsövningar
Övningar som syftar till att öva förmågan 
att lyssna och undersöka ljuden på en plats.
Kortlek, 21 kort.

Ljudpromenad I
En promenad med stopp på tre platser i 
närheten av LTH-området.
Översiktsbild med tre fotografier och ljudspår.

Ljudpromenad II
En rundvandring på en ödetomt i Malmö.
Översiksbild med tre fotografier och ljudspår.

Platsbeskrivningar
Beskrivningar av platser jag besökt och 
studerat under arbetets gång. 
Översiktskarta och sju folders.

Spekulationer
Ljud och rörlig bild i spekulationer kring 
hur ljud kan förändra plats.
Översiktsbild och video.

Teori & metod
Diskuterande text kring ljud och plats med 
särskilt fokus på ljudets potentiella roller 
i territoriell produktion och konstnärligt 
förfrämligande.
Häfte, 24 sidor.

Anteckningar
Tre månaders dagboksanteckningar förda 
under projektets gång.
Tre häften á 15-30 sidor.
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